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Sikre Kentaur dreiekryss

Mangesidig
Lang levetid
Modulære

De robuste Kentaur dreiekryss og svingporter 
egner seg spesielt for utendørs sikring av 
områder og bygninger. Allsidige versjoner 
tillater individuell konfigurering av flere anlegg 
ved siden av hverandre. Grensepunktlåsing 
utviklet av dormakaba forhindrer at personer 
blir innesperret.

Allsidig
Produktfamilien Kentaur er modulært 
oppbygget. 2-, 3- og 4-dørs anlegg med bjelker 
eller bøyler kan kombineres med hverandre. 
Også varianter med sykkelport, integrert 
dør, fluktveifunksjon1 eller motstandsklasse 
WK2. Takene passer for alle enkeltanlegg, 
multianlegg eller plassbesparende 
dobbeltanlegg.

Minimalt energiforbruk
Det stille lavenergidrivverket bruker  
energi kun på laveste nivå og tilpasser  
seg passeringshastigheten til brukerne.

Sikker passering
Grensepunktlåsingen som brukes av Kentaur 
dreiekryss sørger for at ingen kan bli sperret 
inne eller komme i klem. Etter frigivelse kan 
opp til halve dreiebevegelsen alltid stoppes og 
dreies tilbake. Dersom dreiekrysset beveges 
mer enn halve dreiebevegelsen, kan anlegget 
bare forlates i den godkjente retningen. 

1  Behov for godkjennelse i enkelttilfeller  
(plan- og bygningsetaten)
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Fordeler ved Kentaur dreiekryss

Den korrekte kombinasjonen av sikkerhet, brukerkomfort og personsikkerhet.

• Ingen innesperring av personer, takket være grensepunktlåsing
• Versjoner med integrert sykkelport, svingport for barrierefri tilgang eller for materialtransport,  

fluktveifunksjon eller WK2 motstandsklasse
• Plassbesparende dobbeltanlegg
• Modulær kombinasjon av bommer, tak, lede- og sideelementer
• Varig kvalitet for bruk i bygninger eller utendørs
• Dreiekryssøyle og bom av robust rustfritt stål
• Rotasjonshastighet tilpasser seg de passerende
• Lavenergidrivverk
• Lavt strømforbruk
• Fritt valgbar oppførsel ved strømbrudd
• Egnet for bruk i områder med hard påvirkning fra klimaet
• Integrert, parametrerbar tilfeldiggenerator
• To-identifisering for ekstra sikkerhet er mulig
• Avstander av skjærekantene er dimensjonert slik at det ikke er noen fare for personskader

Som barrierefrie løsninger 
tilbyr vi Kentaur svingporter  
i passende design.
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En passende løsning for  
alle tilgangssituasjoner

Dreiekryss med integrert svingport for tilgang til parkeringsgarasje.

Dreiekryss for ekstra sikring av en avdeling

Kontrollert tilgang til sportsanlegg

Svingport for transporttilgang
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Personfrekvens =   opp til  
20 pr. minutt

Sikkerhetsttrinn =  

Komfort  =  

For pålitelig  
sikring av:

• Industrianlegg
• Firmaområder
• Flyplasser og havner
• Kraftverk
• Parkeringshus
• Sykkelparkering
• Fengsler
• Militære anlegg
• Skoleområder
• Sportsanlegg
• Fornøyelsesparker
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Kentaur dreiekryss

Standardanlegg FTS-E01 FTS-L04 FTS-E02 FTS-E03

Konstruksjon Søylediameter 1130 1130 1300 1300
 Portalbredde 1370 1370 1540 1540
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060
 Gjennomgangsbredde 560 490 646 550
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål.
 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
  Svingdørkryss med rørsøyle  

Ø 89 mm 
180° med henholdsvis 11 stavformede 
sperrebjelker av rustfritt polert stål  
AISI 304.

90° med henholdsvis 11 stavformede 
sperrebjelker av rustfritt polert stål  
AISI 304.

120° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304. 

90° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker av rustfritt polert 
stål AISI 304.

 Sperreelement Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål.

 Gjennomgangsbegrensning Med fyllstaver av stål og 
overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og 
overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring.

Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål, 
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, 
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler, 
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler, 
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 **** Type 1.1 **    Type 1.2 ***     Type 2 **** Type 0 *   Type 1.2 *** 

Type 1.1 **  Type 2 ****
Type 0 *   Type 1.2 *** 
Type 1.1 **  Type 2 ****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget.
 Strømforsyning 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 20 VA.
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150.

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m². 
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43.
* Type 0  
Manuell bevegelse; mekanisk fri  
i en retning/motsatt retning sperret 
** Type 1.1  
Bevegelse manuell, en retning elektrisk  
styrt/motsatt retning sperret (oppførsel ved 
strømbrudd: enten begge retninger sperret 
eller en retning fri og den andre sperret) 
*** Type 1.2  
Bevegelse manuell, begge retning  
elektrisk styrt (oppførsel ved strømbrudd: 
enten begge retninger sperret eller begge 
retninger sperret)  
**** Type 2  
Bevegelse motordrevet;  
servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk  
styrt (oppførsel ved strømbrudd begge  
retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Standardanlegg FTS-E01 FTS-L04 FTS-E02 FTS-E03

Konstruksjon Søylediameter 1130 1130 1300 1300
 Portalbredde 1370 1370 1540 1540
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060
 Gjennomgangsbredde 560 490 646 550
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål.
 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
  Svingdørkryss med rørsøyle  

Ø 89 mm 
180° med henholdsvis 11 stavformede 
sperrebjelker av rustfritt polert stål  
AISI 304.

90° med henholdsvis 11 stavformede 
sperrebjelker av rustfritt polert stål  
AISI 304.

120° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304. 

90° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker av rustfritt polert 
stål AISI 304.

 Sperreelement Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål.

 Gjennomgangsbegrensning Med fyllstaver av stål og 
overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og 
overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring.

Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål, 
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, 
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler, 
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler, 
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 **** Type 1.1 **    Type 1.2 ***     Type 2 **** Type 0 *   Type 1.2 *** 

Type 1.1 **  Type 2 ****
Type 0 *   Type 1.2 *** 
Type 1.1 **  Type 2 ****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget.
 Strømforsyning 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 20 VA.
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150.

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m². 
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43.
* Type 0  
Manuell bevegelse; mekanisk fri  
i en retning/motsatt retning sperret 
** Type 1.1  
Bevegelse manuell, en retning elektrisk  
styrt/motsatt retning sperret (oppførsel ved 
strømbrudd: enten begge retninger sperret 
eller en retning fri og den andre sperret) 
*** Type 1.2  
Bevegelse manuell, begge retning  
elektrisk styrt (oppførsel ved strømbrudd: 
enten begge retninger sperret eller begge 
retninger sperret)  
**** Type 2  
Bevegelse motordrevet;  
servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk  
styrt (oppførsel ved strømbrudd begge  
retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Kentaur dreiekryss

Standardanlegg FTS-E04 FTS-E05 FTS-L06 FTS-E06

Konstruksjon Søylediameter 1300 1300 1300 1300
 Portalbredde 1540 1500 1500 2340
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060
 Gjennomgangsbredde 646 646 560 646
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål.
 Låsbar vedlikeholdsluke Rustfritt stål AISI 304. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
 Svingdørkryss med rørsøyle Ø 89 mm 120° med henholdsvis 13 stavformede sperrebjelker  

av rustfritt polert stål AISI 304.
120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av stål.

90° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av stål.

120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

 Sperreelement Med 12 bøyde sperrebøyler av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. I midtdel med 21 stavformede  
sperrebjelker av stål.

 Gjennomgangsbegrensning Med fyllstaver av stål og overstigningshindring  
og gjennomsagingsvern.

Med fyllstaver av stål  
og overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og  
overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og  
overstigningshindring.

 Ekstrafunksjon Anlegget samsvarer med motstandsklasse WK2 iht.  
DIN V ENV 1627. 

- - Mindre plassbehov ved svingdører  
som går i hverandre.

Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
vedlikeholdsluke rustfritt stål i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av stål, varmforsinkede  
ståldeler, aluminiumsdeler i RAL 9006  
(aluminiumhvit).

Svingdørkryss av stål, varmforsinkede 
ståldeler, aluminiumsdeler i RAL 9006 
(aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål,  
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 **** Type 1.2 *** 

Type 2 ****
Type 1.2 ***
Type 2 ****

Type 0 *   Type 1.2 *** 
Type 1.1 **  Type 2 ****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget.
 Strømforsyning 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 506 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 40 VA.
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På ferdig gulv (FFB) På ferdig gulv (FFB) På hylsefundament, mål X = 150.

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t. – – Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².

Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.
Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43.

* Type 0  
Manuell bevegelse; mekanisk fri i en retning/motsatt retning sperret 
** Type 1.1  
Bevegelse manuell, en retning elektrisk styrt/motsatt retning  
sperret (oppførsel ved strømbrudd: enten begge retninger sperret  
eller en retning fri og den andre sperret) 
*** Type 1.2  
Bevegelse manuell, begge retning elektrisk styrt (oppførsel  
ved strømbrudd: enten begge retninger sperret eller begge  
retninger sperret)  
**** Type 2  
Bevegelse motordrevet; servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk styrt 
(oppførsel ved strømbrudd begge retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Standardanlegg FTS-E04 FTS-E05 FTS-L06 FTS-E06

Konstruksjon Søylediameter 1300 1300 1300 1300
 Portalbredde 1540 1500 1500 2340
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060
 Gjennomgangsbredde 646 646 560 646
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål.
 Låsbar vedlikeholdsluke Rustfritt stål AISI 304. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
 Svingdørkryss med rørsøyle Ø 89 mm 120° med henholdsvis 13 stavformede sperrebjelker  

av rustfritt polert stål AISI 304.
120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av stål.

90° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av stål.

120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

 Sperreelement Med 12 bøyde sperrebøyler av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. Med 11 stavformede sperrebjelker av stål. I midtdel med 21 stavformede  
sperrebjelker av stål.

 Gjennomgangsbegrensning Med fyllstaver av stål og overstigningshindring  
og gjennomsagingsvern.

Med fyllstaver av stål  
og overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og  
overstigningshindring.

Med fyllstaver av stål og  
overstigningshindring.

 Ekstrafunksjon Anlegget samsvarer med motstandsklasse WK2 iht.  
DIN V ENV 1627. 

- - Mindre plassbehov ved svingdører  
som går i hverandre.

Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
vedlikeholdsluke rustfritt stål i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av stål, varmforsinkede  
ståldeler, aluminiumsdeler i RAL 9006  
(aluminiumhvit).

Svingdørkryss av stål, varmforsinkede 
ståldeler, aluminiumsdeler i RAL 9006 
(aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål,  
varmforsinkede ståldeler, aluminiumsdeler  
i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 **** Type 1.2 *** 

Type 2 ****
Type 1.2 ***
Type 2 ****

Type 0 *   Type 1.2 *** 
Type 1.1 **  Type 2 ****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget.
 Strømforsyning 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 506 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 40 VA.
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På ferdig gulv (FFB) På ferdig gulv (FFB) På hylsefundament, mål X = 150.

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t. – – Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².

Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.
Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43.

* Type 0  
Manuell bevegelse; mekanisk fri i en retning/motsatt retning sperret 
** Type 1.1  
Bevegelse manuell, en retning elektrisk styrt/motsatt retning  
sperret (oppførsel ved strømbrudd: enten begge retninger sperret  
eller en retning fri og den andre sperret) 
*** Type 1.2  
Bevegelse manuell, begge retning elektrisk styrt (oppførsel  
ved strømbrudd: enten begge retninger sperret eller begge  
retninger sperret)  
**** Type 2  
Bevegelse motordrevet; servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk styrt 
(oppførsel ved strømbrudd begge retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Kentaur dreiekryss

Standardanlegg FTS-M01 FTS-M02 FTS-M03 FTS-M05

Konstruksjon Søylediameter 1300 1300 1130 1130
 Portalbredde 2440 2440 1940 1940
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270 
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060 
 Gjennomgangsbredde 646 646 560 560 
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål. 
 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
  Svingdørkryss med rørsøyle  

Ø 89 mm 
120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

120° med henholdsvis 7 bøyleformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

180° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304.

180° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304.

 Sperreelement Med 11 stavformede sperrebjelker  
av stål og overstigningshindring.

Med 7 bøyleformede sperrebjelker  
av stål og overstigningshindring.

Integrert svingport med 10 stavformede sperrebjelker  
og omløpende ramme. 

Integrert svingport med 10 stavformede sperrebjelker  
og omløpende ramme. 

 Gjennomgangsbegrensning Halvhøy av rustfrie stålrør AISI 304  
med fylling av metallplate. 

Halvhøy av rustfrie stålrør AISI 304  
med fylling av metallplate. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring.

 Ekstrafunksjon Automatisk sykkeldør. Automatisk sykkeldør. Integrert dør som behovsåpning. Anlegget har fluktveifunksjon.
Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål  

AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål  
AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 ****

Automatisk sykkeldør med to  
induksjonssløyfer og sløyfedetektor  
i to retninger, elektronisk styrt.

Type 2 ****
Automatisk sykkeldør med to  
induksjonssløyfer og sløyfedetektor  
i to retninger, elektronisk styrt.

Type 0 * 
Type 2 ****
Ved type 2 dreies svingdørkrysset ved åpning av dør  
automatisk 90° i passeringsretningen.

Type 2 **** 
Fluktveifunksjon: Det kan være nødvendig med godkjennelse  
fra plan- og bygningsetaten! Svingdørkrysset dreier ved åpning  
av døren automatisk 90° i passeringsretningen.

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. 
 Strømforsyning 100-240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 506 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz -335 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 20 VA. 
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. 

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. 
Fluktveiterminal IP44.

* Type 0 Manuell bevegelse; mekanisk  
fri i en retning/motsatt retning sperret. 
** Type 1.1 Bevegelse manuell, en retning 
elektrisk styrt/motsatt retning sperret  
(oppførsel ved strømbrudd: enten begge  
retninger sperret eller en retning fri og den 
andre sperret) 
*** Type 1.2  Bevegelse manuell, begge  
retning elektrisk styrt (oppførsel ved  
strømbrudd: enten begge retninger  
sperret eller begge retninger sperret)  
**** Tyåe 2 Bevegelse motordrevet;  
servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk  
styrt (oppførsel ved strømbrudd begge  
retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Standardanlegg FTS-M01 FTS-M02 FTS-M03 FTS-M05

Konstruksjon Søylediameter 1300 1300 1130 1130
 Portalbredde 2440 2440 1940 1940
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270 2270 2270 
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 2060 2060 
 Gjennomgangsbredde 646 646 560 560 
 Portal og hus Stål. Stål. Stål. Stål. 
 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium. Aluminium. Aluminium. Aluminium.
  Svingdørkryss med rørsøyle  

Ø 89 mm 
120° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

120° med henholdsvis 7 bøyleformede  
sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

180° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304.

180° med henholdsvis 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt polert stål AISI 304.

 Sperreelement Med 11 stavformede sperrebjelker  
av stål og overstigningshindring.

Med 7 bøyleformede sperrebjelker  
av stål og overstigningshindring.

Integrert svingport med 10 stavformede sperrebjelker  
og omløpende ramme. 

Integrert svingport med 10 stavformede sperrebjelker  
og omløpende ramme. 

 Gjennomgangsbegrensning Halvhøy av rustfrie stålrør AISI 304  
med fylling av metallplate. 

Halvhøy av rustfrie stålrør AISI 304  
med fylling av metallplate. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring. Med fyllstaver av stål og overstigningshindring.

 Ekstrafunksjon Automatisk sykkeldør. Automatisk sykkeldør. Integrert dør som behovsåpning. Anlegget har fluktveifunksjon.
Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål  

AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål  
AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål, varmforsinkede ståldeler,  
aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 2 ****

Automatisk sykkeldør med to  
induksjonssløyfer og sløyfedetektor  
i to retninger, elektronisk styrt.

Type 2 ****
Automatisk sykkeldør med to  
induksjonssløyfer og sløyfedetektor  
i to retninger, elektronisk styrt.

Type 0 * 
Type 2 ****
Ved type 2 dreies svingdørkrysset ved åpning av dør  
automatisk 90° i passeringsretningen.

Type 2 **** 
Fluktveifunksjon: Det kan være nødvendig med godkjennelse  
fra plan- og bygningsetaten! Svingdørkrysset dreier ved åpning  
av døren automatisk 90° i passeringsretningen.

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget. 
 Strømforsyning 100-240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 506 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA. 100-240 VAC - 50/60 Hz -335 VA.
 Hvileeffekt 20 VA. 20 VA. 20 VA. 20 VA. 
Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. På hylsefundament, mål X = 150. 

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43. 
Fluktveiterminal IP44.

* Type 0 Manuell bevegelse; mekanisk  
fri i en retning/motsatt retning sperret. 
** Type 1.1 Bevegelse manuell, en retning 
elektrisk styrt/motsatt retning sperret  
(oppførsel ved strømbrudd: enten begge  
retninger sperret eller en retning fri og den 
andre sperret) 
*** Type 1.2  Bevegelse manuell, begge  
retning elektrisk styrt (oppførsel ved  
strømbrudd: enten begge retninger  
sperret eller begge retninger sperret)  
**** Tyåe 2 Bevegelse motordrevet;  
servoposisjonsdrev/ 2 retninger elektrisk  
styrt (oppførsel ved strømbrudd begge  
retninger valgfritt åpen eller sperret) 

Alle mål i mm
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Kentaur dreiekryss

Standardanlegg FTS-L01 FTS-L05

Konstruksjon Søylediameter 1130 1130
  Portalbredde 2050 1370
 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 2270
 Gjennomgangshøyde 2060 2060 
 Gjennomgangsbredde 490 490
 Portal og hus Stål. Stål.
 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium. Aluminium.
  Svingdørkryss med rørsøyle  

Ø 89 mm
90° med henholdsvis 11 stavformede  
sperrebjelker av rustfritt stål AISI 304.

90° med 11 stavformede sperrebjelker  
av rustfritt stål AISI 304.

 Sperreelement I midtdelen av stål og på forsidene er det 
kledning av silkematt slipt rustfritt stål.

Av stål og på forsidene er det kledning  
av rustfritt stål.

 Gjennomgangsbegrensning Med fyllstaver av stål. Med fyllstaver av stål.
 Ekstrafunksjon Mindre plassbehov ved svingdører som  

går i hverandre.
–

Synlige flater Svingdørkryss av polert rustfritt stål  
AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

Svingdørkryss av polert rustfritt stål  
AISI 304, varmforsinkede ståldeler, alumini-
umsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2. C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.
Funksjon Type 1.1 **    Type 1.1 *** 

Type 1.2 ****    Type 2 *****
Type 1.1 **    Type 1.1 *** 
Type 1.2 ****    Type 2 *****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. Styring integrert i anlegget.
 Strømforsyning 100-240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA. 100-240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.
 Hvileeffekt 40 VA. 20 VA.
Installasjon På ferdig gulv (FFB) På ferdig gulv (FFB)
 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².

Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.
Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. Hus IP33, strømførende komponenter IP43.
Spesielt Perfekt for stadioner. Perfekt for stadioner.

* Type 0 Manuell bevegelse; mekanisk  
fri i en retning/motsatt retning sperret.
** Type 1.1med strømadapter og  
mikrobryter, håndtaksstyring på  
bygningssiden, alternativt med rele
*** Type 1.1 Manuell bevegelse, en retning 
elektrisk styrt/motsatt retning sperret
**** Type 1.2 Manuell bevegelse;  
2 retninger elektrisk styrt
**** Type 2 Motorstyrt bevegelse;  
servoposisjonsdrev/2 retninger  
elektrisk styrt.

Alle mål i mm
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Kentaur svingporter

Standardanlegg FGE-M01

Bruk Barrierefri personpassering og materialtransport.

Konstruksjon Portalbredde 1370

 Totalhøyde (uten ekst. tak) 2270 

 Gjennomgangshøyde 2060 

 Gjennomgangsbredde 1080 

 Portal og hus Stål. 

 Låsbar vedlikeholdsluke Aluminium.

 Svingport med rørsøyle Ø 60 mm Med 11 stavformede sperrebjelker av rustfritt polert stål AISI 304.

Synlige flater Svingport i polert rustfritt stål.
Varmforsinkede ståldeler.
Aluminiumsdeler i RAL 9006 (aluminiumhvit).

 Korrosjonskategori C3 i henhold til DIN EN ISO 12944-2.

Funksjon Type 2 *****

Elektrisk utstyr Styring integrert i anlegget. 

 Strømforsyning 100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.

 Hvileeffekt 20 VA.

Installasjon På hylsefundament, mål X = 150. 

 Ekstrautstyr tak Egnet for maks snølast på 5,5 kN/m².
Egnet for maks. vindbelastning på 108 km/t.

Beskyttelsesklasse Hus IP33, strømførende komponenter IP43. 

Alle mål i mm
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Ekstrautstyr tak

Tak for sikring mot overklatring og som beskyttelse mot vær og vind

Tak D1 
Underkonstruksjon av varmforsinket stål, trapesplatedeksel i RAL 9002. 
(opsjon pulverlakkerte i en RAL-farge).
Ved multianlegg leveres et gjennomgående tak. Fra fire anlegg er det nødvendig med vannavløp midt på. 
Avstanden mellom anleggene er 50 mm.

Tak D2
Stål underkonstruksjon varmforsinket. trapesplatekledning i RAL 9002 gråhvit (variant plastbelagt i en RAL-farge).
Med taklist i RAL 9006 og vannavløp i grå PVC.
Ved multianlegg leveres et gjennomgående tak. Avstanden mellom anleggene er 50 mm.
Taklisten er gjennomgående opp til en lengde på 6,4 meter.

Tak D3
Stål underkonstruksjon varmforsinket. trapesplatekledning i RAL 9002 gråhvit (variant plastbelagt i en RAL-farge).
Med taklist i RAL 9006 og vannavløp i grå PVC.
Undersiden av taket kledd med lotushvit aluminiumspanel.
Ved multianlegg leveres et gjennomgående tak. Avstanden mellom anleggene er 50 mm.
Taklisten er gjennomgående opp til en lengde på 6,4 meter.

Alle tak er egnet for maks. snlast på 5,5 kN/m² = snølastsone 3 i henhold til DIN EN 1991-1-3 og for vindbelastning på maks. 
108 km/t = vindbelastningssone 4 i henhold til DIN EN 1991-1-4.

Alle mål i mm

FTS-E01 FTS-L04 FTS-E02 FTS-E03 FTS-E04 FTS-E05 FTS-L06 FTS-E06 FTS-M01 FTS-M02 FTS-M03 FTS-M05 FTS-L01 FTS-L05 FGE-M01

Tak D1 – dybde 1500 eller 2770 (total høyde 120)

Bredde

1650 • • • •

1820 • •

2220 • •

2330 •

2620 •

2720 • •

Tak D2 und Tak D3 – dybde 2820 (taklist 200)

Bredde

1830 • • • •

2000 • •

2400 • •

2510 •

2800 •

2900 • •
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Tak D1 – med trapesplatedeksel

Tak D2 – med trapesplatedeksel, taklist og vannavløp

Tak D3 – med trapesplatedeksel, panelkledning, taklist og vannavløp

Alle mål i mm

Tiefe Dybde
Paneelverkleidung Panelkledning
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Varianter 
(anleggs- og aggregatsavhengig)

Konstruksjon FT
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Hus med låsbart frontpanel av lettmetall plastbelagt med RAL-farge  
eller polert rustfritt stål. • •

Tak D1, D2 og D3. Alt etter type med varianter: Varmforsinket stål  
underkonstruksjon og aluminium taklist 200, kan også leveres med  
trapesplater med plastbelegg i RAL-farge. 
Vannavløpet kan i stedet for grå leveres i rustfritt stål eller i en RAL-farge

• • • • • • • • • • • • •

 Varmforsinket eller med RAL-farget plastbelegg, bøyd sperreelement  
i stedet for stavformede sperrebjelker. • •

Svingdørkryss med bøyleformede sperrebjelker inkludert bøyde sperreelement. •

Svingport av rustfritt stål AISI 316. • • • • • • • • • • •
For hver retning en svinghendellåsing med profil-halvsylinder,  
montert i vedlikeholdsluken. • • • • • • • • • • • • • •

Synlige flater

Ståldeler og vedlikeholdsluker ekstra pulverlakkert RAL. • • • • • • • • • • • • • • •

Korrosjonskategori C5-M. • • • • • • •

Funksjon

Døråpner strømløs åpen eller strømløs lukket. •
Dørlukker med glideskinne, montert i portalhuset eller drivverket  
henholdsvis for integrert dør. • •

To betongsteiner med innstøpte induksjonssløyfer i stedet for løse separate sløyfer. • •

Tilfeldiggenerator med eller uten horn. • • • • • • • • • • • • • •

Elektrisk utstyr

Monteringsforberedelse for dormakaba registreringsenhet 90 04  
og dormakaba kompaktleser 91 04. • • • • • • • • •

 Ulike konsoller komplett i rustfritt stål eller av plast eller aluminium  
i anleggets farge eller RAL 9006. Frontplater på aluminiumkonsoller  
i plast eller rustfritt stål kan leveres.

• • • • • • • • • • • • • • •

Frigjøringsknapp for manuell enkeltvis åpning. • • • • • • • • • • • •

Permanent frigivelse i inngangs- eller utgangsretning. • • • • • • • • • • • • • •

Betjeningsenheter og rammer eller veggmontert hus. • • • • • • • • • • • • • • •
Ekstra kretskort for utvidelse av eksisterende innganger og utganger  
ved aggregat av type 2. • • • • • • • • • • • • • • •

Diverse signalanlegg. • • • • • • • • • • • • • • •

Stjernefordeler for tilkobling av maksimalt fire OPL 05. • •

Diverse LED-belysning og skumringsbryter. • • • • • • • • • • • • •

Oppvarming. • • • • • • • • • • • • • • •

Installasjon

Det er mulig med montering av dreiekryssanlegget på fabrikken  
dersom det velges installasjon "Ferdig gulv" eller "Ubehandlet gulv". • • •                       • •

Installasjon på ferdige gulv, X = 0. • • • • • • • • • • •

Installasjon på ubehandlede gulv, mål X = 150 mm. • • • • • • • • • • • • •

Alle mål i mm
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Installasjonsvarianter

Alle mål i mm

for eksempel for FTS-E02
 Ubehandlet gulv Ferdig gulv Hylsefundament

for eksempel for FGE-M01
 Ubehandlet gulv Ferdig gulv Hylsefundament

Konsoll 1 av plast i anleggets 
farge, B/H/D 94/94/65 med 
utsnitt Ø 65 mm. F.eks. for 
berøringsfri leser

Konsoll 2 av aluminium inkludert 
frontplate, i anleggets farge, 
B/H/D 140/180/110

Konsoll 3 av aluminium inkludert 
frontplate, i anleggets farge, 
B/H/D 140/365/110
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